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„…minden módon számon tartanak”
Barabási AlbertLászló: Villanások

A legújabb webes szolgáltatás, a LifeLinear 
segítségével bárki nyomon követheti a saját és 
a többi regisztált tag életének elektronikusan 
tárolt mozzanatait. Megtekintheti például a 
2010. január 7-én 17:43-kor az Astoria metró-
megállóban az ismerőséről készült figyelőka-
merás felvételt, vagy a február 23-án 9:38-kor 
egy bankjegykiadó-automatánál rögzített lá-
togatását. Szinte lekérdezhető életünk filmje. 

A „szolgáltatás” természetesen csak mese, 
Barabási Albert-László új könyvének játékos 
ötlete, amit a szerző annyira hitelesen mutat 
be, hogy lesznek olvasói, akiket egy ideig sike-
rül beugratnia. Arra akarja felhívni a figyelmet, 
hogy a mai technikák hihetetlen mennyiségű 
adatot rögzítenek, illetve rögzíthetnek rólunk, 
így rekonstruálhatóvá válhat egész életünk. 
Mindennek személyiségi jogi vonatkozásai 
kevésbé érdeklik a szerzőt, mint az, hogy ezek 
az adatok a kutatók számára valóságos arany-
bányát jelentenek.  

Barabási már Behálózva című, nagysikerű 
könyvében olyan kutatásokról számolt be, 
amelyeket a kibervilág hatalmas adathalmazai 
tettek lehetővé. Népszerű formában összefog-
lalta azokat a jelentős mértékben neki és mun-
katársainak köszönhető, áttörésszerű eredmé-
nyeket, amelyek a komplex rendszerek, pél-
dául az internet, a világháló, a metabolikus 
reakciók, vagy a génkifejezési folyamat vázát 
jelentő hálózatok szerkezetével kapcsolatosak. 

Új könyve nagyon más. Olyan problémákat 
vet fel, amelyek megoldása még sok kutató-
munkát igényel. 

Barabásit az izgatja, hogy a hatalmas és 
egyre növekvő adattömeg felhasználásával 
milyen törvényszerűségeket lehet megállapí-
tani az emberek viselkedéséről. Léteznek-e 
egyáltalán törvényszerűségek, vagy egy szem-
lélő a számtalan külső és belső hatás következ-
tében teljesen véletlenszerűnek látja cselekede-
teinket? Milyen szabályosságok taláhatók az 
egyének helyváltoztatásában? Mennyire elő-
rejelezhető az emberi viselkedés?

Egy cselekvéssorozat leírásánál a legegy-
szerűbb feltevés a teljes, korrelálatlan véletlen-
szerűség. Ha egy hónap alatt háromszáz emailt 
küldünk, akkor ezek véletlenszerűen bukkan-
nak fel, de nagyjából egyenletesen, szaknyel-
ven: Poisson-eloszlást követve – következéskép-
pen az események között nagy várakozási 
idő ket nem figyelhetünk meg, nem lesz há-
rom egymást követő nap emailezés nélkül. 
Azonban a korrelálatlan véletlenszerűség felte-
vése nem állja meg a helyét, amint azt email-
feljegyzések, weboldalak látogatási statisztiká-
ja, orvosi adatok és még sok más rendszer 
vizs gálata bizonyította. Cselekedeteink kon-
centráltan, „villanásokban” zajlanak, nem 
pedig egyenletesen eloszlatva. Ezek a villaná-
sok meghatározott matematikai törvénysze-
rűséget mutatnak: az események között eltelt 
idők hatványfüggvény-eloszlásúak, vagyis 
olykor egészen sűrűn követik egymást, máskor 
pedig nagyobb szüneteket találunk. 
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A hatványfüggvény-eloszlások már a há-
lózatoknál is kulcsszerepet játszottak. Barabá-
si egyrészt rámutatott a természetes és mester-
séges hálózatok szinte univerzális sajátosságá-
ra: ezen hálózatok többségében a fokszám-
eloszlás hatványfüggvényt követ, vagyis a 
csomópontok kapcsolódásainak számában a 
nagyon kicsitől a nagyon nagyig minden meg-
található, természetesen egyre csökkenő gya-
korisággal. Másrészt talált egy egyszerű elvet, 
ami ilyen hálózatokat eredményezett: a nö-
vekvő hálózatoknál az új csomópontok be-
épülése a halmozódó előny elve szerinti kap-
csolódással (preferencial attachment) történik. 
Ez az elv rendkívül termékenynek bizonyult 
a komplex hálózatok tulajdonságainak meg-
értésénél.

Érthető, ha Barabási a villanások magya-
rázatához is egy elvet keresett. A megkonstru-
ált modell itt is egyszerű: az elképzelés szerint 
cselekedeteinket valamilyen preferencialista 
alapján szervezzük, és a feladatok közül min-
dig a legfontosabbat választjuk. Ez a magja a 
sorbanállási feladatnak, melynek megoldása 
elvezet a hatványfüggvény-eloszlású várakozá-
si időkhöz. Ezt az elvet a villanásoknál Barabá-
si ugyanolyan általánosnak érzi, mint a hal-
mozódó előnnyel történő kapcsolódás elvét a 
hálózatoknál.

Az emberek helyváltoztatásában is felfedez-
hetők szabályszerűségek. Ezek vizsgálhatók 
akár mobiltelefon-adatok segítségével. A szol-
gáltatók rögzítik, hogy a telefonáló mikor 
me lyik toronyhoz van legközelebb. Az így 
kirajzolódó mintázat elárulja, hogy bizonyos 
önhasonlóság figyelhető meg a különböző 
egyének által bejárt utak között. Legtöbbünk 
viszonylag szűk körben mozog a lakás, a mun-
kahely és esetleg még néhány helyszín között, 
néhányan valamelyest nagyobb távolságokat 
tesznek meg, s vannak egészen kevesen, akik 

rendszeresen nagy utakra mennek. A meg tett 
utak nagysága szerinti eloszlás – micsoda meg-
lepetés! – hatványfüggvény.

Az olvasó, miközben ámul a hatványfügg-
vények mindenhatóságán, helyenként úgy 
érzi, hogy bizonyos felismerések meglehető-
sen kézenfekvőek. Nem meglepő, hogy a napi 
(heti stb.) periodicitás meghatározza cseleke-
deteink ritmusát, mint ahogy az sem, hogy 
helyváltoztatási mintázatunk nem ugyan-
olyan, mint amilyen az állatok élelemkeresés-
re irányuló mozgásából adódik. A szakembert 
zavarhatja, hogy a szerző a „véletlenszerűt” 
leszűkített értelemben használja, mintha ki-
zárólag a Poisson-folyamatok lennének vélet-
lenszerűek. Mindezek apróságok, a lényeg: a 
hatalmas adatmennyiség alapján leszűrhető, 
új törvényszerűségek azonosítása izgalmas, 
magával ragadó kaland.

Barabási úgy gondolja: a fenti törvénysze-
rűségek feltárása hozzájárul, hogy jósolhatóvá 
váljék az emberi viselkedés, legalábbis valószí-
nűségi kijelentések szintjén. Ha valaki meg 
akarná valósítani a LifeLineart, nem kellene 
egy személy követéséhez végignéz ni minden 
felvételt, és alakfelismerővel azonosítani az 
illetőt (ami kivitelezhetetlen feladatnak tűnik), 
hanem elegendő a cselekvési mintázatainak 
alapján a valószínű pályákat kö vetni. Barabá-
si így ír: „Az én nézőpontomból ennek az új 
tudománynak az egyik legfontosabb felfede-
zése a következő: ha egész létünket számok, 
képletek és algoritmusok segítségével fejezzük 
ki, kiderül, hogy valójában sokkal jobban ha-
sonlítunk egymáshoz, mintsem gondolnánk. 
Elismerem, mindenki azt teszi, amit a legjobb-
nak tart, és akkor, ami kor tudja, meg amikor 
a legalkalmasabbnak érzi az időt rá. […] Ha 
azonban a cselekvésein ket és azok időzítését 
vesszük szemügyre, olyan mintázatokra buk-
kanunk, amelyek  […] több milliárd ember-
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nél megfigyelhetők. Egyidejűleg villanások és 
szabályosságok jellemeznek minket.”

Nagyon érdekes az etikai kérdésekkel fog-
lalkozó fejezet. A kormányzat a terrorizmus 
elleni küzdelem jegyében, a magáncégek 
pedig a profitnövelés céljából nyilvánvalóan 
foglalkoznak viselkedéselemzéssel és -előrejel-
zéssel. Mi más lenne az USA Totális Informá-
ciótudatosítás (Total Information Awarness) 
programja, vagy a Google számos praktikája 
szokásaink, érdeklődésünk kifürkészése érde-
kében? Barabási üzenete az, hogy a nyilvános 
kutatás az egyetlen (bár nem túl erős) biztosí-
ték arra, hogy a kormányzat és a magáncégek 
ilyen jellegű machinációiba bepillanthassunk. 
Ugyanakkor fenntartásai vannak a magánélet 
feltétlen prioritásával kapcsolatban, és példá-
nak állítja a székely falvak nyilvános, közössé-
gi életét, amiben a „privacy” számára nem sok 
hely marad. 

A Villanások egy rendhagyó tudós rend-
hagyó könyve. Már megjelenése is szokatlan, 
hiszen tudományos ismeretterjesztő könyvnél 
legfeleljebb a szöveget közvetlenül alátámasz-
tó illusztrációkra vagy grafikonokra számítunk 

– ehelyett itt Részegh Botond csíkszeredai 
festő művészi grafikáival találkozunk. Megis-
merkedhetünk számos tudománytörténeti 
érdekességgel Siméon Denis Poissonnak az 
esküdtszékek megbízhatóságáról, illetve téve-
dési arányáról írt tanulmányától Albert Ein-
steinnek Theodor Kaluza szerencsétlen sorsá-
ban játszott szerepéig. Bepillantást nyerünk a 
tudományos kutatás folyamatába, ahogy az 
adatok vizsgálata nyomán felbukkanó ötletből 
kétségek és remények közepette, tévedések és 
intuíció, véletlenek és szívós munka nyomán 
erdmény születik. Élvezetes anekdotákat ol-
vashatunk Hasan Elahi médiaművészről, 
aki nek utazásai az FBI zaklatását váltották ki, 
vagy Gary Kanist fegyverkereskedőről, aki 

megszállott résztvevője a „wheresgeorge.com” 
címen futó, a bankjegyek útját követő inter-
netes játéknak, és így, ha öntudatlanul is, lé-
nyegesen hozzájárult az epidemiológiai kuta-
tásokhoz.

A legszokatlanabb mégis az, hogy a könyv 
több mint egyharmadát egy történelmi esz-
széregény adja Dózsa Györgyről, az 1514. évi 
parasztfelkelés vezéréről. Barabási magyar 
gyökereihez és erdélyi szülőföldjéhez való ra-
gaszkodásán túl személyes motivációval is 
indokolja érdeklődését: úgy tűnik, egyik őse 
nem elhanyagolható szerepet játszott a törté-
nelmi eseményekben. A magyar múlt egy 
fontos villanásának széleskörű forrásfeldolgo-
záson alapuló elemzése átszövi a könyvet, és 
alkalmat ad a szerzőnek a jósolhatóság, a 
szabad akarat és a véletlenek viszonyáról való 
elmélkedésre. Ahogy látom, a külföld ezt a 
sajátosan magyar vonatkozású betétet részben 
megértéssel, részben furcsállva fogadja. A ma-
gyar olvasó számára azonban ettől a könyv 
csak még érdekesebb.

A könyvet Kepes János fordította és a 
Nyitott Könyvműhely adta ki. Az ő érdemük, 
hogy néhány héttel az eredeti, angol kiadás 
után magyarul is megjelenhetett, bár így a 
lektorálásra nem maradt elég idő. Nem sze-
rencsés például a könyv alcíme: „A jövő kiszá-
mítható”, hiszen a szerző ilyen állítást nem 
tesz. Az angol alcím szerényebb és pontosabb: 

„A cselekedeteink mögött rejlő mintázatok”  
(The Hidden Pattern Behind Everything We 
Do). A szövegben maradtak hibák, amelyek 
nem zavarják a megértést, de célszerű a későb-
bi kiadásokban kijavítani őket.

A Villanások az első népszerűsítő híradás 
egy teljesen új tudományágról, amit – elég 
szerencsétlen módon – számítógépes társada-
lomtudománynak (computational social 
science) kezdenek nevezni, és ami az óriási, 

digitális adathalmazok elemzése alapján tanul-
mányozza az emberek viselkedését és a társa-
dalom működését. A könyv gondolatgazdag, 
informatív, helyenként vitára sarkall, de végig 
élvezetes, nemesen szórakoztató. Olvasása 
után, ha nem is tudjuk kiszámítani a jövőt, 

jobban látjuk, hogy merre halad a tudomány. 
(Barabási AlbertLászló: Villanások – a jövő 
kiszámítható. Budapest: Nyitott Könyvműhely, 
2010, 300 p.)

Kertész János
fizikus, BMGE

Európa és a mediterrán világ
 

A globálissá váló világ egyik számunkra kevés-
sé ismert és kutatott térsége a Mediterráneum, 
ezen belül is Spanyolország és Portugália kap-
csolata Latin-Amerikával. 

Szilágyi István legutóbbi könyvében töb-
bek között arra vállalkozik, hogy közelebb 
hozza és a magyar olvasó számára is világosab-
bá tegye az Európai Unió, Spanyolország és 
Portugália Mediterráneum- és Latin-Ameri-
ka-politikáját. A kötet hét tanulmányt tartal-
maz, amelyek 2007 és 2008 között jelentek 
meg, és amelyek geopolitikai és földrajzi íve 
Európától Latin-Amerikáig, az Európai 
Uniótól a szélesebb értelemben vett mediter-
rán világ horizontjáig terjed. A tanulmányo-
kat jellemző kulcsszavak a demokrácia, a 
dik tatúra, a tekintélyuralmúság, az autoritá-
rius személyiség, a geopolitikai gondolkodás, 
a multikultu ralitás, az új regionalizmus, az 
EU és Latin-Amerika stratégiai szövetségének 
kérdései. A tanulmányok „a globálissá vált 
nemzetközi társadalom és a kölcsönös füg-
gőségek hálózatának korában elősegítik az 
európai történések és a kontinensünktől oly 
távolinak tűnő régiók, országok, népek, nem-
zetek, identitások, események, társadalmi 
kísérletek, történelmi fordulópontok megis-
merését, és bizonyítják azok szerves és elvá-
laszthatatlan összekapcsolását és egységét” – 
olvasható a be vezetésben.

A szerző Az Európai Unió és LatinAmeri
ka biregionális szövetsége című tanulmányban 

az Európai Unió és Latin-Amerika stratégiai 
partnerségének alapjait elemzi. Az Európai 
Unió és Latin-Amerika közti kapcsolat főbb 
elemeit 2005-ben az alábbiakban vázolta fel 
az Európai Unió: tényleges politikai párbe-
szédre van szükség a két régió között (megte-
remtve a kapcsolattartás politikai intézmény-
rendszerét), ösztönözni kell a gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatokat. Stabil és tervez-
hető európai befektetésekkel az EU hozzájárul-
hat a kontinens gazdasági és politikai stabili-
tásához. Az EU-nak elő kell segítenie Latin-
Amerikában a demokratikus kormányzásokat, 
a kölcsönös megértést a két régió között az 
oktatás és a kultúra területén (és révén).

Az Európai Unió számára Latin-Amerika 
gazdaságilag is fontosság vált. 2006-ban az 
EU importja Latin-Amerika viszonylatában 
elérte a hetvenmilliárd eurót. Exportja hatvan-
hat milliárdot tett ki. Latin-Amerika számá-
ra az egyenleg tehát négymilliárd pozitívumot 
jelentett. A XXI. század elejére az EU a leg-
nagyobb latin-amerikai befektetővé vált. Eb-
ben a gazdasági expanzióban Spanyolország 
játszotta a döntő szerepet. Spanyolország la-
tin-amerikai tőkebefektetése elérte az 52%-ot, 
megelőzve az USA-t, amely számára Latin-
Amerika sokáig hagyományos befektetési 
piac volt.

Spanyolország és Portugália számára külö-
nösen fontos a latin-amerikai kapcsolat meg-
erősítése és bővítése. Nagy szerepe volt Spa-
nyolországnak az Iberoamerikai Nemzetek 
Közössége (Comunidad Iberoamericana de 




